INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. červenci 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf je také na http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=671.

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Bezpečnost ve školách – sběr dat
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu provádí šetření, jež má za cíl zmapovat současnou bezpečnostní situaci na středních školách Libereckého kraje. Po vyhodnocení získaných informací učiní závěry na jejichž základě budeme činit další kroky. Proto prosíme školy o vyplnění přiloženého dotazníku.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7   
Kontakt: Bc. Petra Krčmářová (petra.krcmarova@kraj-lbc.cz" petra.krcmarova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/18/2009

Z LIBERECKÉHO KRAJE
Porada ředitelů škol a školských zařízení
Zahajovací porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem se uskuteční dne 25. 8. 2009 (úterý) od 9:00 hod. v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, 3. patře - multimediální sál.
Kontakt: Kotková Eva (eva.kotkova@kraj-lbc.cz" eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/25/2009

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol ve věci postupu při změnách ve školském rejstříku
Upozorňujeme na aktuální informaci MŠMT, která uvádí podmínky a způsob zápisu do školského rejstříku pro školské právnické osoby, které projeví zájem poskytovat vzdělání podle programu zpracovaného na základě jednoho z rámcových vzdělávacích programů pro nové obory vzdělání vydaných MŠMT k 1. září 2009 a k 1. září 2010 .
Odkaz: http://www.msmt.cz/odkazy/informace-msmt-pravnickym-osobam-vykonavajicim-cinnost" http://www.msmt.cz/odkazy/informace-msmt-pravnickym-osobam-vykonavajicim-cinnost   

Z RESORTU ŠKOLSTVÍ
Upozornění v oblasti vakcinologie, pediatrie, infekce a epidemiologie
Na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýcbovy zveřejňujeme upozornění Ministerstva zdravotnictví, že v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace, Evropského centra pro kontrolu nemocí a národních odborných autorit v oblasti vakcinologie, TBC, pediatrie, infekce a epidemiologie vyhláškou č. 65/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, od 12. 3. 2009 ruší plošné provádění přeočkování proti TBC u dětí ve věku jedenácti let. Hlavní hygienik České republiky MUDr. Michael Vít upozorňuje, že aktivity vyvíjené některými kalmetizačními pracovišti v oblasti přeočkovávání dětí ve věku deseti a jedenácti let jsou neefektivní a zbytečné. Vzhledem k medializaci zrušení BCG revakcinace (přeočkování proti TBC) dětí v 11 letech při zachování primovakcinace při narození dítěte v ČR upozorňuje MZ na společné stanovisko předsedů odborných společností ČLS JEP uveřejněné na www.detskylekar.cz" www.detskylekar.cz, se kterým se hlavní hygienik ČR a náměstek ministryně pro ochranu veřejného zdraví plně ztotožňuje. MŠMT doporučuje ředitelům základních škol zvážit při spolupráci s kalmetizačním pracovištěm tyto skutečnosti a dostatečně informovat rodiče dětí výše uvedené věkové kategorie.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792   
Datum: 7/7/2009

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Další kola přijímacího řizení
Zveřejňujeme aktualizovaný přehled termínů dalších kol přijímacího řízení středních škol Libereckého kraje, včetně nejzazších termínů pro podání přihlášky a termínů konání přijímací zkoušky, je-li stanovena. Upozorňujeme, že přehled bude průběžně aktualizován tak, jak budou jednotlivé střední školy požadované informace předávat.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3333" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3333   
Kontakt: Kotková Eva (eva.kotkova@kraj-lbc.cz" eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 7/1/2009

GRANTY A DOTACE
Metodická pomůcka k rozvojovému programu na rok 2009 Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává jednoduchou metodickou pomůcku k rozvojovému programu na rok 2009 Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291   
Datum: 6/23/2009

EKONOMIKA
Informace pro účetní
Zveřejňujeme účetní závěrku sestavenou k  30. 6. 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3293   
Kontakt: Hana Novotná (hana.novotna@kraj-lbc.cz" hana.novotna@kraj-lbc.cz)
Datum: 6/23/2009

ROZPOČET REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ
Rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – doplatek na 3. čtvrtletí 2009
Zveřejňujeme rozpis dotace finančních prostředků na přímé NIV – doplatek na 3. čtvrtletí 2009 pro školy a školská zařízení zřizované obcemi Libereckého kraje a Libereckým krajem.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1420" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=1420   
Kontakt: Eva Havelková (eva.havelkova@kraj-lbc.cz" eva.havelkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 7/2/2009

GRANTY A DOTACE
Přehled poskytnutých dotací k 30. 6. 2009
Přehled poskytnutých dotací k 30.6.2009, které odbor školství KÚ LK přiděluje školám, předškolním a školským zařízením dle rozhodnutí a pokynů MŠMT.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=3291   
Kontakt: Eva Havelková (eva.havelkova@kraj-lbc.cz" eva.havelkova@kraj-lbc.cz)
Datum: 7/2/2009

STRAVOVÁNÍ
Pozvání na seminář HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ
Občanské sdružení Hravě žij zdravě o.s. a Potravinářská komora ČR si Vás dovolují pozvat na praktický seminář HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ aneb metodika vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, který se bude konat v sobotu 19. září 2009 od 9:30 do 17:00 v Praze (místo bude upřesněno) SEMINÁŘ JE ZDARMA!!!
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008   
Datum: 7/1/2009

STRAVOVÁNÍ
Projekt Žij zdravě
Projekt Žij zdravě, realizovaný za podpory Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a financovaný z fondu prevence VZP ČR, je celostátní edukační kampaň s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o obezitě jako vážném celospolečenském problému, přispět ke změně chování českého obyvatelstva a napomoci k dodržování tzv. Rovnice zdravého života, která říká: lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=4008   
Datum: 7/1/2009

SPORT A ŠKOLY
GLOBAL GAMES 2009
V pořadí druhý ročník Global Games - sportovních her sportovců s intelektuálním znevýhodněním bude probíhat od 5. do 13. 7. 2009. Zápolit se bude v atletice, cyklistice, basketbalu, futsalu (sálové kopané), plavání, stolnímu tenisu, tenisu a ukázkově také v judu a veslování na trenažéru. Svou účast ke konci května potvrdilo 1460 sportovců ze čtyř desítek zemí. Vstup na veškerá sportoviště bude pro návštěvníky zdarma.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=792; http://www.globalgames09.com" http://www.globalgames09.com   

ZAMĚSTNÁNÍ
Seznam uchazečů a volných míst
Přehled volných míst ve školství a seznam zájemců o zaměstnání ve školství aktualizovaný ke dni 1. 7. 2009.
Odkaz: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7" http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=7   
Kontakt: Jana Hartlová (jana.hartlova@kraj-lbc.cz" jana.hartlova@kraj-lbc.cz)
Datum: 7/1/2009

NABÍDKA
Kniha MASARYK! NE LENIN
Nakladatelství PARIS vydalo v těchto dnech ve spolupráci s Masarykovým demokratickým hnutím v Praze již čtvrtou knihu o T. G. Masarykovi – MASARYK! NE LENIN autora Vítězslava Houšky, kterou tímto nabízí nabízí školám, školským zařízením, knihovnám a dalším institucím. S přesvědčením, že  najde své uplatnění ve výchově a vzdělávání mladé generace, a také obohatí literární fond školních knihoven.
Odkaz: http://www.paris-karvina.cz" http://www.paris-karvina.cz   
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